
P R I M A T O U R S

In het hart van de Duitse Eifel bevindt zich het Hürtgenwald, een plek die getuigt van wonderlijk natuur-
schoon, maar ook nog vele restanten herbergt van de bloedige slag tijdens de Tweede Wereldoorlog:
de Slag om het Hürtgenwald. Al wandelend tussen de metershoge bomen in verscheidene tinten groen en
de snelstromende beekjes, is het moeilijk voor te stellen dat hier 75 jaar geleden zoveel bloed gevloeid heeft. 

De onderbelichte strijd 
in het Hürtgenwald 



TOESLAG: 11A: + € 20. INBEGREPEN: reis en excursies met luxe autocar;
1 x overnachting en ontbijt; 2 x lunch; 2 x diner; alle inkomgelden volgens 
programma; deskundige begeleiding; audioguide systeem; BTW, wegen- 
en verblijfstaksen cfr. 01/11/2021. NIET INBEGREPEN: tafeldranken; 
persoonlijke uitgaven; reisverzekering. REISFORMALITEITEN: geldige 
identiteitskaart volstaat. OPMERKING: reis in samenwerking met 
Oorlogsmuseum Eyewitness.

Verzekeringstarief: globale reisverzekering: € 6,50/dag/persoon.
Enkel annuleringsverzekering: € 5,50/dag/persoon. Opstapplaatsen: 
Hasselt, carpark Walenstraat 30; Mol, carpark Postelsesteenweg 27; 
Antwerpen, Crowne Plaza Hotel; Sint-Niklaas, Hotel Serwir; Extra 
opstapplaats Beek station. Programma onder voorbehoud van wijziging.

PROGRAMMA

1e dag (LD)
Vertrek ’s morgens aan onze opstapplaatsen richting Duitse Eifel. 
We rijden het Hürtgenwald in via de Scharnhorst- en Schill-linie. 
Al gauw krijgen we te zien dat dit destijds een zeer zwaar in te 
nemen verdedigingslijn was. Via een wandeling door het zwaar 
heuvelachtige, beboste stuk komen we aan op de Oschenkopf. 
Bunkers alom: Vossenack, Veldmaarschalk Model en de 116e 
Panzer Division, allemaal bijzondere verhalen en plaatsen. 
Na de lunch brengen we een bezoek aan het Museum 
Hürtgenwald 1944 und im Frieden. Aansluitend maken we een 
mooie stevige wandeling via het Kall-pad helemaal de vallei in. 
Korter bij de geschiedenis komen we niet. Verder richting Bonn, 
naar het Hilton hotel voor diner en overnachting. 

2e dag (OLD)
Na het ontbijt vertrekken we richting Remagen. Hier krijgen we 
een uitvoerig relaas over de verovering van de Ludendorff-Brücke. 
In de namiddag keren we terug naar het Hürtgenwald om het 
verdere verloop van de slag te behandelen. Als afsluiting van dit 
weekend brengen we nog een bezoek aan het Oorlogsmuseum 
Eyewitness in Beek. Na een 3-gangendiner keren we terug 
huiswaarts. 

O=ontbijt L=lunch D=diner

HOTEL-INFO

Hilton Hotel Bonn**** ligt aan de Rijn in het centrum van de stad. 
De ruime en stijlvol ingerichte kamers beschikken over een 
badkamer met bad/douche, haardroger, koelkast, telefoon, 
flatscreen-tv, gratis WiFi, kluis, airco. Restaurant ‘The Grill’ 
biedt een prachtig uitzicht over de Rijn terwijl u geniet van 
gastronomische gerechten. 

Logies
11A: standaard éénpersoonskamer
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)
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Begeleide historische
reis 2 dagen

AFREIS
DATUM

2-DAAGSE REIS PER LUXE AUTOCAR

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A 

19/11/2022    € 335

CAROLUS.BE


